Uchwała Nr XXV/287/2004
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 października 2004 r.
w sprawie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. l i m, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 97 ust. 1 i 5 i art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz.
1001/ oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203/ Rada miasta uchwaliła, co następuje:

§ 1. Powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
zwanemu dalej „MOPS”, prowadzenie dziennego Domu Pomocy Społecznej znajdującego się
w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Pułanki 10, zwanego dalej „Domem”.
§ 2. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym - dla terenu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski - świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
zwane dalej „usługami opiekuńczymi” dla 35 osób niepełnosprawnych lub w wieku
poprodukcyjnym, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych.
§ 3. 1. Dom zapewnia:
1/ pobyt w Domu w godzinach jego otwarcia,
2/ posiłki,
3/ usługi opiekuńcze,
4/ świadczenia rekreacyjno-kulturalne.
2. Dom funkcjonuje codziennie, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.
§ 4. Dom stanowi wewnętrzna komórkę MOPS i podlega wpisaniu w jego Statut.
§ 5. Zakres usług opiekuńczych świadczonych w Domu będzie określać MOPS w drodze
decyzji, w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.
§ 6. Usługi opiekuńcze świadczone przez Dom są odpłatne. Szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności i zwrotu wydatków za pobyt w Domu, jak również tryb ich pobierania określa
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określa regulamin Organizacyjny Domu
opracowany przez Dyrektora MOPS i zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 8. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski może zlecić prowadzenie Domu podmiotom
uprawnionym - w trybie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 9. Osoby korzystające w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały z pobytu w Domu na
mocy ostatecznej decyzji Dyrektora MOPS, ponoszą odpłatność na dotychczasowych zasadach - do
czasu upływu okresu pobytu w Domu określonego tą decyzją, nie dłużej jednak niż do dnia
31 grudnia 2004 r.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś nadzór nad jej stosowaniem powierza się Prezydentowi Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu:
1/ w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
2/ na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 12. Traci moc uchwała Nr LVI/365/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia
15 lipca 1993 r. w sprawie zasad funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz odpłatności za świadczone usługi, zmieniona uchwałami Rady
Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim: Nr XLVIII/477/97 z dnia 24 marca 1997 r.,
Nr LVIII/589/97 z dnia 21 października 1997 r. oraz Nr LXVI/736/98 z dnia 05 czerwca 1998 r.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Załącznik do Uchwały
Nr XXV/287/2004
Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 października 2004 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności i zwrotu wydatków za pobyt
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz tryb ich pobierania.
1. Tabela odpłatności dla osób samotnie gospodarujących:
Dochód podopiecznego w stosunku procentowym do
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1
ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności
liczona w procentach od
dziennego kosztu pobytu w
Domu

101 % - 150%

10%

151% - 200%

15%

201% - 250%

20%

251% - 300%

30%

301% - 350%

40%

351% - 400%

50%

401% - 450%

90%

powyżej 450%

100%

II. Tabela odpłatności dla osób w rodzinie:
Dochód na osobę w rodzinie w stosunku procentowym do
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności
liczona w procentach od
dziennego kosztu pobytu w
Domu

101 % - 130%

10%

131% - 200%

15%

201% - 250%

20%

251% - 300%

30%

301% - 350%

60%

351% - 400%

80%

powyżej 450%

100%

III. Pobyt w Domu przysługuje nieodpłatnie podopiecznym, których dochód lub dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001/.

IV. Dzienny koszt pobytu w Domu dla jednego podopiecznego ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a zatwierdza Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w drodze zarządzenia.
V. Rodzinny wywiad środowiskowy ustal istnienie przesłanek do przyznania pobytu w Domu oraz
sytuacje podopiecznego i stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w Domu.
VI. Ustalenie odpłatności za pobyt w Domu nastąpi w decyzji Dyrekcji MOPS przyznającej prawo
do pobytu w Domu.
VII. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrekcja MOPS może ustalić dla podopiecznych
wysokość odpłatności i jej zwrotu za pobyt w Domu na zasadach korzystniejszych od
określonych niniejszym załącznikiem.
VIII. Rozliczenie opłat za pobyt w Domu dokonywane będzie za okres każdego miesiąca, w
oparciu o potwierdzona przez podopiecznego listę obecności w Domu. regulowanie
odpłatności za pobyt w Domu odbywa się w kasie MOPS w terminie do 15-go dnia każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni - pod rygorem przymusowego ściągnięcia należności w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
IX. W przypadku, gdy podopieczny nie wywiązuje się z regularnej odpłatności za pobyt w Domu
lub nie uiszcza odpłatności przez okres co najmniej 3-ch miesięcy, a brak jest podstaw do
odstąpienia przez MOPS od żądania jej zwrotu, MOPS może odstąpić od świadczenia usług
/uchylić decyzję/, z jednoczesnym ściągnięciem zaległych opłat w drodze egzekucji
administracyjnej. Dobrowolne uregulowanie zaległej odpłatności przez podopiecznego,
kwalifikującego się do dalszego korzystania z usług opiekuńczych, umożliwia wznowienie
pobytu w Domu, na podstawie nowej decyzji MOPS.

